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3º ROTEIRO DE MAIO ou 11ª ATIVIDADE – MAIO/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 6º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos; 

 ENTREGAR DO DIA 24/05/21 ATÉ 28/05/21. 
 

6º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA/LIPT ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

OTANIEL MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

6º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

ALESSANDRA LIPT alessandra_ghilardi@yahoo.com.br 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

OTANIEL MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. VOCÊ 

FICA NO ANONIMATO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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Busque no texto as palavras para decifrar o enigma e encontre-as no caça-palavras. 
 
1) O ___________ sexual acontece quando um adulto, homem ou mulher, ou mesmo 
um adolescente mais velho busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino ou 
uma menina. 
2) Já a ____________________ tem a ver com a questão econômica. 
3) As ________________ são meninas e meninos que nem entraram na adolescência 
ainda (menores que treze anos). 
4) Não é possível reconhecer o ______________ somente olhando para ele na rua. 
5) _________________ se um adulto quiser muito ficar sozinho com você. 
6) Para _________________ a internet é o principal meio de divulgação sobre a 
pedofilia. 
7) Se você ou um amigo é vítima de abuso, é importa falar com um _________ de sua 
confiança sobre o problema. 
8) Peça ___________ ao Conselho ______________ que é o responsável por zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. 
9) O nosso ___________ é a nossa primeira casa. 
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1ª aula 

ORTOGRAFI A 

MAS: é uma conjunção coordenativa adversativa, palavra invariável que une termos de uma oração ou 
orações. Tem significado semelhante a “porém”, “contudo”. Exemplos: 
– A situação social do país é precária, mas ainda existem aqueles que só buscam privilégios pessoais. 
– Suas irmãs são caladas, mas simpáticas. 
 
MAIS: é um advérbio de intensidade. Normalmente expressa adição, soma, acréscimo. Exemplos: 
– Gostaria de comer mais pudim. 
– Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. 
 
MÁS: é adjetivo feminino. É o antônimo de “boas”. Exemplos: 
– As más línguas de nada servem. 
– Essas meninas são más e antipáticas. 
 
MAU: é um adjetivo, usado como contrário de “bom”. Exemplos: 
– Eduardo é um mau garoto. 
– Ele é um mau político. 
– Ela está sempre de mau humor. 
 
MAL: pode ser advérbio de modo (usado como contrário de “bem”), substantivo (com sentido de 
doença, tristeza, desgraça, tragédia) ou ainda conjunção temporal (com o sentido de “quando”). 
Exemplos: 
 
– Ele dirige muito mal. (adv.) 
– Ela cantava mal. (adv.) 
– Mal cheguei em casa, o telefone tocou. (conj.) 
– Mal me viu, começou a falar sobre o fato. (conj.) 
– Seu mal não tem cura. (subst.) 
– Deve-se evitar o mal. (Subst.) 
 
POR QUE: utiliza-se nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Exemplos: 
– Por que você está com medo? 
– Ele perguntou por que o outro estava com medo. 
Utiliza-se essa forma também, quando a expressão equivaler a “pelo qual”.  

Exemplo: 

– Este é o caminho por que passamos. (Caminho “pelo qual” passamos) 
 
PORQUE: utiliza-se em frases que indicam uma explicação ou nas respostas de perguntas formuladas 
com “por que”. Exemplos: 
– Juca não veio porque não quis. 
– Venha porque precisamos de você aqui. 
 
POR QUÊ: emprega-se somente em final de frases. Exemplo: 
– Você não veio. Por quê? 
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PORQUÊ: é um substantivo e equivale a causa, razão, motivo e sempre virá antecedido de artigo 
masculino. Exemplos: 
– Não sei o porquê de tanta briga. 
– Interessa-me saber o porquê de tanta risada. 
 
À: é a contração da preposição “a” com o artigo feminino “a”. Na escrita, indicamos a crase com acento 
grave. 
 
 Não usamos crase: 
• antes de palavras masculinas, verbos e pronomes em geral; 
• antes da palavra “casa”, quando não estiver determinada; 
• antes de palavras negativas; 
• entre palavras repetidas; 
• antes de numerais (tratando-se de horário, só vai crase se pudermos substituir por “ao meio-dia”); 
• antes de nomes de cidades que não admitem o artigo “a”; 
• quando o “a”, no singular, for seguido de palavra no plural. 
 
A: pode ser artigo definido ou preposição, indicando tempo futuro ou distância. Exemplo: 
 
– Estamos a cinco minutos da praia. 
– A reunião será daqui a dois dias. 
 
HÁ: forma verbal de “haver”. Indica tempo passado ou pode assumir os sentidos dos verbos “ter”, 
“fazer”, “ocorrer”, “existir”. Exemplos: 
– Há cinco dias que eu não vejo Marina. 
– Há muitas maneiras de sermos felizes. 
 
 
                                                   2ª aula 

1) Use MAL ou MAU: 
 

a) Antônio sempre foi um …………………………. elemento. 
b) Na luta contra o …………………………. , devemos nos lembrar de nosso Criador. 
c) O rapaz sofria de um …………………………. incurável. 
d) Dos …………………………. de nossa época, o pior é a violência. 
e) Os …………………………. costumes causam problemas. 
f) …………………………. soou o alarme, todos correram. 
g) Ele é …………………………. criado e …………………………. aluno. 

 
     2) Use MAS, MAIS ou MÁS: 

 
a) Embora fizesse o possível, ficava cada vez …………………………. atrasado. 
b) Todos sabiam que as irmãs de Pedro eram …………………………. e covardes, 
…………………………. ninguém fazia comentários. 
c) Não diga nem …………………………. uma palavra. Nada pode ser feito agora. 
d) O corredor automobilístico esforçou-se ao máximo, …………………………. as condições da pista 
eram …………………………. . 
e) Ele reclama sempre, …………………………. acaba fazendo seus deveres de casa. 
f) Tudo seria …………………………. fácil se tivesse comparecido à reunião. 
 

     3) Use A ou HÁ: 
 

a) Estávamos …………………………. uma pequena distância da praia. (a – há) 

b) O posto de gasolina fica …………………………. três quilômetros daqui. (a  há) 

c) Vive …………………………. muitos anos naquela cabana. (a  há) 
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d) O relatório foi encaminhado …………………………. dois dias. (a  há) 

e) Sairemos daqui …………………………. dez minutos. (a – há) 

 
4) Use corretamente os PORQUÊS: 
a) A reforma da casa não foi terminada …………………………. o seu proprietário ficou sem verba. 
b) …………………………. o arquiteto pediu demissão da firma? 
c) Os que estudam aquele período histórico jamais compreenderam o …………………………. de tanta 
violência. 
d) Este supermercado foi fechado. …………………………. ? 
e) Não se preocupe. Tenho certeza de que a situação …………………………. você está passando é 
transitória. 
f) Retiraram-se da assembleia sem dizer …………………………. . 
g) Você é contra a liberdade de imprensa? …………………………. ? 
h) Responda-me …………………………. não podemos sair agora? 
i) …………………………. ela perdeu, fiquei triste. 
j) Não sei o …………………………. disso. 
                                                

3ª aula 
 
1) Assinala a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com CH: 
 

A (  ) bro…..e – …..utar – aga…..ar 

B (  ) acon…..egar – bu…..a – en…..erto 

C (  ) bi…..o – …..ingar – …..erife 

D (  ) mo…..ila – pran…..a – be…..iga 

 
2) Assinala a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com X: 
 
A (  ) pra…..e – dei…..ar – pu…..ar 
B (  ) …..ícara – …..u…..u – guin…..o 
C (  ) bru…..a – gra…..a – ca…..ecol 
D (  ) …..afariz – …..adrez – embai…..o 
 
3) Completa com DÁ ou DA: 
a) Esse dinheiro não …………………… para cobrir as despesas. 
b) As crianças já voltaram …………………… aula. 
c) Todos lastimaram a falta de sorte …………………… amiga. 
d) Aquele atleta …………………… todo seu empenho nos treinos. 
 
 
4) Usa adequadamente os porquês: 
a) Irene chora tanto, ……………………………………….? 
b) Ela está assim ………………………………………. foi contrariada. 
c) Os fortes vencem ………………………………………. creem na própria força. 
d) Todos os trabalhos ………………………………………. ele passou deram-lhe experiência. 
 

LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
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NOME: ____________________________6º ano_______ 
 
                                INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 
                                               1ª AULA 
 

O dono da bola 
                                                                                                             Ruth Rocha                                                         

                                                    
 
O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era a bola de futebol. Só bola de meia, 
mas não é a mesma coisa. 
Bom mesmo é bola de couro, como a do Caloca. 
Mas, toda vez que nós íamos jogar com Caloca, acontecia a mesma coisa. E era só o juiz marcar 
qualquer falta do Caloca que ele gritava logo: 
– Assim eu não jogo mais! Dá aqui a minha bola! 
– Ah, Caloca, não vá embora, tenha espírito esportivo, jogo é jogo… 
– Espírito esportivo, nada! – berrava Caloca. – E não me chame de Caloca, meu nome é Carlos 
Alberto! 
E assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo. 
A coisa começou a complicar mesmo, quando resolvemos entrar no campeonato do nosso bairro. Nós 
precisávamos treinar com bola de verdade para não estranhar na hora do jogo. 
Mas os treinos nunca chegavam ao fim. Carlos Alberto estava sempre procurando encrenca: 
– Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo! 
– Se eu não for o capitão do time, vou embora! 
– Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola! 
E quando não se fazia o que ele queria, já sabe, levava a bola embora e adeus, treino. 
Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu fazer uma reunião: 
– Esta reunião é para resolver o caso do Carlos Alberto. Cada vez que ele se zanga, carrega a bola e 
acaba com o treino. 
Carlos Alberto pulou, vermelhinho de raiva: 
– A bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser! 
– Pois é isso mesmo! – disse o Beto, zangado. – É por isso que nós não vamos ganhar campeonato 
nenhum! 
– Pois, azar de vocês, eu não jogo mais nessa droga de time, que nem bola tem. 
E Caloca saiu pisando duro, com a bola debaixo do braço. 
Aí, Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele batia 
bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que jogar com a 
parede não deve ser muito divertido. 
Porque, depois de três dias, o Carlos Alberto não aguentou mais. Apareceu lá no campinho. 
– Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola. 
Carlos Alberto estava outro. Jogava direitinho e não criava caso com ninguém. 
E, quando nós ganhamos o jogo final do campeonato, todo mundo se abraçou gritando: 
– Viva o Estrela-d’Alva Futebol Clube! 
– Viva! 
– Viva o Catapimba! 
– Viva! 
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– Viva o Carlos Alberto! 
– Viva! 
Então o Carlos Alberto gritou: 
– Ei, pessoal, não me chamem de Carlos Alberto! Podem me chamar de Caloca! 

                                    2ª AULA 

- Leitura do texto 

- Trabalhando com o dicionário 

a) Procure as palavras desconhecidas no dicionário 

- catapimba 

-encrenca 

                                            3ª Aula 

1) Quem é o protagonista, isto é, o personagem principal da história? 
 
 
2) Quem narra a história participa dela ou não? 
 
 
3) Carlos Alberto costumava fazer chantagem e impor condições para emprestar sua bola de couro. 
Comprove a afirmação com uma frase retirada do texto. 
 
 
4) Qual era a finalidade da reunião que Catapimba, o secretário do time, resolveu fazer? 
 
 
                                                 4ª AULA 
 
1) Qual era o nome do time? 
 
 
2) Ao final, o time saiu campeão. Se Carlos Alberto tivesse continuado com o mesmo comportamento 
de antes, tu achas que o time sairia vitorioso? Justifique sua resposta. 
 
 
3) Relacione as ações às reações dos personagens: 
 
(1) O juiz marca falta. 
(2) Catapimba fez uma reunião para resolver o problema. 
(3) Caloca se arrepende e pede para voltar ao time. 
(4) O time conquista a vitória no campeonato. 
 
 
(  ) Caloca retira-se do time, isolando-se dos colegas. 
(  ) Todos se abraçam e gritam “viva”. 
(  ) Caloca grita: “Assim eu não jogo mais! Dá aqui a minha bola!” 
(  ) Os colegas recebem Caloca de volta ao time. 
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4) Carlos Alberto apresenta características diferentes no decorrer dos três momentos da narrativa. 
Faça a devida associação: 
 
(1) 1° momento 
(2) 2° momento 
(3) 3° momento 
 
(  ) solitário 
(  ) briguento 
(  ) cooperativo 
(  ) egoísta 
(  ) zangado 
(  ) arrependido 
(  ) chantagista 
(  ) amigável 
(  ) encrenqueiro 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome: 

Bullying 
 

 
 
Violência física, apelidos constrangedores, referências preconceituosas e outros comportamentos 

agressivos são formas pelas quais se pratica o bullying. 

 

Se hoje o tema é parte da agenda pública é porque, na década de 1970, o pesquisador sueco Dan 

Olweus passou a estudar o assunto, que ganhou notoriedade nos anos 1980, chegando ao Brasil no final 

dos anos 1990.  

No entanto, agressões deste tipo já eram identificadas nas escolas nos séculos XVIII a XIX, quando o 

comportamento era visto como “natural”, inerente ao ser humano, tanto é que há descrições de 

professores participando de dinâmicas hoje entendidas como bullying. Essas descrições mais antigas 

relatam apenas agressões físicas realizadas por meninos contra seus colegas, geralmente mais novos.  

Os relatos atuais descrevem também agressões mais elaboradas, envolvendo violência psicológica, por 

exemplo, por meio do isolamento de uma pessoa do grupo.  

 

Leia o texto e responda as questões abaixo:  

1. Observando o texto podemos identificar que:  

A. (   ) O bullying é um assunto da atualidade e só começou a acontecer nos últimos cinco anos.  

B. (  ) Entre os séculos XIV e XV, as agressões eram constantes nas escolas e por esse motivo o 

pesquisador sueco Dan Olweus estudou essa temática, na época.  
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C. (   ) Relatos antigos discorrem sobre agressões bem elaboradas, inclusive com violência psicológica 

e isolamento do grupo.  

D. (   ) O tema bullying, na atualidade, é tratado em agenda pública, pois ganhou importância relevante 

por seus estudos na década de 80 e, no Brasil, incorporado às temáticas de discussão no final dos anos 

90.  

 

2. Em qual grupo todas as palavras, identificam os sentimentos da pessoa que sofre bullying?  

A. (   ) Raiva, amizade, felicidade, tristeza.  

B. (   ) Agressão, insegurança, abandono, alegria.  

C. (   ) Agressão, raiva, insegurança, abandono.  

D. (   ) Abandono, tristeza, felicidade, raiva. 

Justifique sua resposta, informada na questão 2, em duas linhas.  

 

 

 

 

3. Retornando ao texto e refletindo sobre as citações:  

- “agressões deste tipo já eram identificadas nas escolas nos séculos XVIII a XIX, quando o 

comportamento era visto como “natural”, inerente ao ser humano...” e;  

- “Os relatos atuais descrevem também agressões mais elaboradas, envolvendo violência psicológica, 

por exemplo, por meio do isolamento de uma pessoa do grupo. ”,  

 

Responda em duas linhas:  

a. Por que existe diferença de pensamento quanto às ações da prática do bullying em tempos históricos 

diferentes se atitude é a mesma?  

 

 

 

b. Comente (também em duas linhas) esse slogan: 

 

 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 
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AULA 1  

(EF06GE22*). Distinguir os elementos do mapa, tais como título, legenda, escala, orientação, projeção, 

sistema de coordenadas, fontes de informação entre outros em diferentes representações cartográfica. 

UNIDADES TEMATICAS> Formas de representação e pensamento espacial 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS> Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes 

maneiras 

 AULA 1 

PARALELOS E MERIDIANOS> LINHAS IMAGINÁRIAS  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

No planisfério, uma das representações da Terra, estão presentes as linhas paralelas, linhas 

horizontais imaginárias, e o meridiano de Greenwich, linha vertical imaginária. Essas linhas nos ajudam 

em nossa localização no planeta. Observe os paralelos com atenção, eles estão numerados. 

A Terra é dividida por linhas imaginárias conhecidas como 

paralelos e meridianos. AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS>  

são um sistema que permite a localização na superfície terrestre, 

baseiam-se em linhas imaginárias traçadas sobre o globo 

terrestre. Através dos paralelos e meridianos é possível 

estabelecer localizações precisas em qualquer ponto do planeta. 

Paralelos: são linhas na horizontal. O paralelo principal é a 

linha do Equador e divide a Terra em dois hemisférios: 

Norte e Sul. 

Principais Paralelos: 

- Equador (0º) 

- Trópico de Câncer (23º 27' N) 

- Trópico de Capricórnio (23º 27'S) 

- Círculo Polar Ártico (66° 33' N) 

- Círculo Polar Antártico (66° 33' S) 

 

Meridianos: são linhas verticais que ligam um polo a outro 

polo da Terra. O Meridiano principal divide a Terra em dois 

hemisférios: Leste e Oeste ou Ocidental e Oriental e é 

chamado de Meridiano de Greenwich. 

Principal Meridiano: 

- Meridiano de Greenwich (0º) 

 

http://bp1.blogger.com/_zPe7ebHchfk/SI77vDRhE7I/AAAAAAAAAaI/ysf1iCKE3b4/s1600-h/linhas+imaginarias+da+terra.jpg
http://bp1.blogger.com/_zPe7ebHchfk/SI77vDRhE7I/AAAAAAAAAaI/ysf1iCKE3b4/s1600-h/linhas+imaginarias+da+terra.jpg
https://educacaodigital.itaborai.rj.gov.br/lms/mod/page/view.php?id=6399
http://bp1.blogger.com/_zPe7ebHchfk/SI77vDRhE7I/AAAAAAAAAaI/ysf1iCKE3b4/s1600-h/linhas+imaginarias+da+terra.jpg
http://bp3.blogger.com/_zPe7ebHchfk/SI77vdcKfeI/AAAAAAAAAaQ/grFOO-DCQ-E/s1600-h/paralelos.jpg
http://bp3.blogger.com/_zPe7ebHchfk/SI77vTy2RZI/AAAAAAAAAaY/Nhekt_RiL7k/s1600-h/meridianos.jpg
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1. Nomeie os paralelos da Terra no planisfério.  
 

 

 Agora, complete as frases com as informações do planisfério. 

 

I.   O principal paralelo é a linha do _______________________________. 

II.  Ela divide a Terra em dois ______________________________. 

     III.  O Hemisfério ________________ é a metade da Terra que está acima do Equador. 

     IV.  O Hemisfério ________________ é a metade da Terra que está abaixo do Equador. 

      V.  O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, complete: 

     VI. O Hemisfério _______________________ é a metade à leste de Greenwich. 

     VII. O Hemisfério _______________________ é a metade à oeste de Greenwich.  

2. Continentes são terras emersas acima do nível do mar. São seis continentes e conforme sua 
localização no espaço geográfico, utilizando as coordenadas geográficas, essas terras podem ter 
características diferentes no clima, na vegetação e outros. Coma a ajuda de um Atlas ou no site 
do IBGE pesquise e você encontrará a localização exata de cada continente. Escrevam em uma 
folha os nomes dos continentes e cole no mapa abaixo. São eles: Europa, Ásia, África, (lembrando 
que a África não é um país e sim um continente, dentro desse continente se encontram os países), 
Oceania, Antártica e as Américas (são elas divididas em América do Norte, América Central e 
América do Sul). Atenção: o Brasil está localizado na América do Sul (97%) de suas terras do lado 
Ocidental de Leste para Oeste a partir do Meridiano de Greenwich e (3%) de suas terras na 
América do Norte de Leste a Oeste a partir do meridiano de Greenwich. É chamado de país tropical 
pois suas terras estão entre os trópicos. Por ter grandes extensões de terra ele é considerado um 
país de extensões continentais.  
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3. Complete as lacunas observando o mapa acima. 

 

 

 

 AULA 2 

 
1) Com a ajuda de um Atlas ou no site do IBGE pesquise e anote abaixo no mapa quais os estados 

são cortados pela linha do Equador e quais estados são cortados pelo Trópico de câncer. E 
anote no próprio mapa. 
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2) Relacione a primeira coluna com a segunda logo após faça o caça palavras. 

 

 

AULA 3 

1)  Contorne a imagem abaixo e com as informações acima (AULA 1) complete os 
retângulos com seus respectivos nomes. 
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Mapas da Região Sudeste 

Região Sudeste com capitais e limites dos estados e dos vizinhos 

2 Para colorir e identificar o nome dos estados, das capitais e dos vizinhos. Contorne bem o Estado 
de São Paulo. 
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3. Com a ajuda de um Atlas ou no site do IBGE faça o que se pede abaixo. 

Se escolhermos como ponto de referência o estado de Tocantins, qual estado está: 

a) ao Sul? _____________________ 

b)  ao Norte? _____________________ 

c) a Noroeste? _________________ 

d) a Sudoeste? ___________________ 

e) a Nordeste? _________________ 

e) a Sudeste? ____________________ 

Para responder à questão abaixo faça uma pequena pesquisa em jornais, revistas ou na 

internet. 

A paisagem de uma plantação de soja, embora seja repleta de elementos naturais, pode 

ser considerada uma paisagem natural? Justifique sua resposta.  

REFERÊNCIA> CURRÍCULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

                      
Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 
 
Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=L4smfNoMKb8 - A célula e 

suas funções – Ciências – 6º ano – Ensino Fundamental 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGESsCB3Pw - Partes Fundamentais da Célula #EF06CI05 / #EF06CI06 6º 

ano- Aula 13 Célula 

 
 

Aula 1 
CÉLULAS 

 
Todos os seres vivos são formados por células, consideradas a estrutura básica da vida. São nas 

células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida, como para a 
obtenção de energia, a formação e a renovação dos componentes do corpo e para reprodução. 

Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser: 

 Unicelulares: formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só podem ser 
observados com o auxílio de microscópios. Assim são as bactérias e os protozoários. Essa única célula 
precisa então realizar todas as funções para que o ser unicelular possa viver.  

 Pluricelulares (ou multicelulares): formados por duas ou mais células. O corpo humano, por exemplo, 
é composto de trilhões de células, assim como a maioria dos seres vivos.  As células no corpo desses 
organismos são mais complexas e atuam de maneira conjunta para garantir a sobrevivência de um ser 
vivo. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L4smfNoMKb8
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGESsCB3Pw
https://www.youtube.com/hashtag/ef06ci05
https://www.youtube.com/hashtag/ef06ci06


21 
 

Aula 2 
Descoberta da célula 
 

Atualmente, conhecemos células, microrganismos e diversas outras estruturas invisíveis ao olho 
humano. Adquirir esse conhecimento só foi possível após o desenvolvimento de equipamentos que 
permitissem às pessoas enxergar estruturas muito pequenas em comparação ao ser humano. 

Essa estrutura foi inicialmente descrita no século XVII pelo inglês Robert Hooke (1635-1703) ao 
analisar um corte de cortiça com um microscópio que construiu. O termo célula vem do latim cella, que 
significa pequeno compartimento, e faz referência ao que Hooke visualizou ao analisar o corte do vegetal. 
Por ter observado células mortas, o pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais e, por 
isso, achou que se tratava de um compartimento, e não uma estrutura viva e complexa. 
 
Teoria Celular 
 A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. Essa teoria é 
sustentada por três pilares: 

 Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade morfológica dos 
organismos vivos; 

 As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as unidades funcionais dos 
seres vivos; 

 Uma célula é formada apenas a partir de outra célula preexistente. 
Assim sendo, utilizando essa teoria como base, podemos dizer que a célula é a menor unidade 

estrutural e funcional dos seres vivos. 
Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem uso 

de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam observadas. 
 
Aula 3 
Estrutura da célula 
 
 Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por 
membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aula 4 
Atividades 
1) Que características são comuns a todos os seres vivos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Membrana plasmática: envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, mantendo o 

meio interno adequado ao funcionamento celular. 

Núcleo: é a central de comando das atividades celulares, pois contém material hereditário. Em 

geral situa-se no centro da célula. É envolvido por uma membrana nuclear ou carioteca. Nele, contém as 

informações para a manifestação das características de um ser vivo e para o funcionamento do 

organismo. Muitos seres vivos apresentam o material genético formado de DNA (ácido 

desoxirribonucleico). 

Citoplasma: constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as 

organelas (também chamadas organoides), componentes que realizam funções específicas na célula. 
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2) Identifique os componentes da célula abaixo indicado pelas letras: 
 
 A _________________________ 
 
B __________________________ 
 
C __________________________ 
 
D __________________________ 

 

 

 

 

3) A Teoria Celular, que é a base da Biologia Celular, sustenta-se em uma ideia central. Analise as 
frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria:    

A)  As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos.         

B)  Todos os organismos vivos são formados por células.         

C) Toda a matéria existente no planeta é formada por células.     

D) Todos os seres vivos e não vivos são formados por células.      

E)  Nem todo organismo vivo é formado por células. 
 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Lista de exercícios de potenciação 

1ª  e 2ª Aula  

1) Calcule as seguintes potências: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 

2) Marque V para verdadeiro e F para falso. 

a) (    ) O quadrado de 50 é igual a 2500. 

b) (    ) O cubo de 9 é 27. 

c) (    ) A sétima potência de 2 é 128. 

d) (    ) A quinta potência de 1 é 5. 

e) (    ) A décima oitava potência de 0 é 1. 
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3) (PUC-RIO 2008) 

O maior número abaixo é: 

A) (   ) 331 

B) (   ) 810 

C) (   ) 168 

D) (   ) 816 

E) (   ) 2434 

3ª,4ª e 5ª Aula 

Raiz quadrada 

A raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Trata-se de 

um caso particular de radiciação, no qual o índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação inversa 

das potências de expoente igual a 2. Quando um número positivo possui raiz quadrada exata, 

dizemos que esse número é um quadrado perfeito. 

Definição e nomenclatura dos elementos da radiciação 

Sejam a e b dois números reais e n um número natural diferente de zero, então: 

 
a = radicando 

n = índice 

√ = radical 

As raízes quadradas, como dito, são um caso particular de radiciação. Ao escrever uma 

raiz quadrada, não é necessário explicitar o índice igual a dois. 

 

Para os demais tipos de raízes, é obrigatório colocar o índice, ou seja, para n = 3, n = 4, n = 5 …, é 

necessário deixar explícito no índice do radical o valor de n. 

Como calcular uma raiz quadrada? 

Para calcular a raiz quadrada de um número real, basta seguir a definição de radiciação: 

 

A definição nos diz que a raiz quadrada de um número real a é o número b se, e somente se, o 

número b elevado ao quadrado for igual ao número a, ou seja, temos que imaginar um número que, 

ao quadrado, resulte no número dentro do radical. 

Exemplos: 

√36 = 6, pois 62 = 36 

√121 = 11, pois 112  = 121 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-radiciacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-naturais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
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Os números que possuem raiz quadrada são denominados quadrados perfeitos. Assim, dos 

exemplos acima, os números 36 e 121 são quadrados perfeitos. Quando o número não é um quadrado 

perfeito, é necessário realizar o cálculo de raízes não exatas. 

Observações: 

1. Perceba, com base na definição de raiz quadrada, que sempre procuramos um número que, 

quando elevado ao quadrado, resulta no número dentro do radical. Tendo em vista as propriedades 

da potenciação, sabemos que um número ao quadrado é sempre positivo. Isso nos leva a concluir que 

não é possível extrair raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. 

Exemplo: 

√ =— 36 

Do exemplo acima, teríamos que imaginar um número que, elevado ao quadrado, resultaria em -36. No 

conjunto dos números reais, isso não é impossível. 

2. Caso o radicando seja um número relativamente grande, o que impossibilitaria o cálculo mental, 

basta fazer a decomposição em primos e agrupar sempre que possível em potências de expoente 

dois. 

Exemplo: 

Vamos determinar o valor da raiz quadrada de 441. 

√441 

Para determinar a raiz de 441, vamos fazer a decomposição em primos: 

441 = 32 . 72 

Assim, 

√441 = √32 . 72 

Agora, aplicando as propriedades de radiciação, temos que: 

√441 = 3 . 7 = 21 

O número 21 elevado ao quadrado é igual a 441. 

Exercícios resolvidos 

1. Elabore uma lista com os quadrados perfeitos de 1 a 100. 

 

Os quadrados perfeitos de 1 a 100 são: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numero-quadrado-perfeito.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raizes-nao-exatas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propriedades-das-potencias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-reais.htm
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2. Determine a raiz quadrada do número 1024. 

√1024 

Para determinar a raiz de 1024, vamos fazer a decomposição em primos: 

1024 = 22 . 22 . 22 . 22 . 22 

Então, 

 

 Considerando a segunda igualdade com as propriedades da radiciação já aplicadas. 

Atividades 

1) Dos números abaixo, marque aquele que possui uma raiz quadrada exata. 

A) 600 

B) 215 

C) 144 

D) 110 

E) 70 

2)O valor da expressão numérica a seguir é: 

√4+√16 – √25 ×√9 

A) – 9. 

B) – 6. 

C) – 5. 

D) – 4. 

E) – 2. 

3)Qual é a raiz quadrada de 5184? 

A) 42 

B) 58 

C) 68 

D) 72 

E) 88 

4) Analise as afirmativas a seguir: 

I - A raiz quadrada de 1500 é menor que 38. 

II – A raiz quadrada de 190 é maior que 13. 

III – A raiz quadrada de 0 é igual a 0. 

Marque a alternativa correta. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/numeros-primos.htm
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A) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

B) Somente a afirmativa II é verdadeira. 

C) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

D) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

E) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

Fonte: 

https://www.infoescola.com/matematica/potenciacao-exponenciacao/exercicios/ 

 https://escolaeducacao.com.br/exercicios-de-potenciacao/ 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

MEDIDAS DE TEMPO 

As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres humanos, como 

compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita ou, até mesmo, o momento em que o Sol 

vai se pôr. A primeira referência para controle do tempo foi o Sol, assim, os primeiros relógios 

controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do Sistema 

Solar. 

Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante e, por isso, surgiram relógios 

analógicos e calendários. Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, 

segundo, semana, dia, ano, década, século, entre outras. 

 

https://www.infoescola.com/matematica/potenciacao-exponenciacao/exercicios/
https://escolaeducacao.com.br/exercicios-de-potenciacao/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/calculo-raiz-quadrada.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/sol.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/terra.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/sistema-solar.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/o-calculo-dos-seculos.htm
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Instrumentos utilizados para medição de tempo. 

Quais são as medidas de tempo? 

No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como os dias, anos, meses, mas a 

principal é a hora. Como submúltiplo da hora, temos os minutos – 1 hora possui exatamente 60 

minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores, como o tempo de 

deslocamento de um bairro até outro. 

Outro submúltiplo bastante útil para medir intervalos menores são os segundos – 1 minuto possui 60 

segundos, e 1 hora possui 3.600 segundos. Há várias situações em que utilizamos os segundos, como 

o tempo em que o semáforo ficará fechado ou aberto. 

 

Conversão de unidades 

É bastante comum realizarmos conversão das unidades de medida de tempo. Para realizarmos a 

transformação de hora para minuto ou de minuto para segundo, multiplicamos por 60. Se for no 

sentido contrário, dividimos por 60. 

 

Exemplo 1 

Quantos segundos têm 2 horas e 20 minutos? 

Primeiro vamos converter de hora para minuto: 

2 horas → min 

2 · 60 = 120 minutos 

Como são 2 horas e 20 minutos, o tempo em minutos será de 120 + 20 = 140 minutos. 

Agora vamos converter de minuto para segundo: 

140 · 60 = 8.400 segundos. 

Exemplo 2 

Quantas horas têm 210 minutos? 

Realizando a conversão: 

210 min → horas 

210:60 = 3,5 horas 

Logo o tempo é de 3 horas e meia ou 3 horas e 30 minutos. 

Além da relação entre horas, minutos e segundos, vale lembrar que é possível também converter de 

dias para horas, de mês para dias, entre outros. Para isso, basta usarmos a correspondência correta. 

Por exemplo, 1 dia tem 24 horas, logo, para transformar de dias para horas, multiplica-se por 24. Agora 

se for o contrário, de horas para dias, dividimos por 24. 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/multiplicacao.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/operacao-da-divisao.htm
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Podemos usar o mesmo raciocínio para anos e meses, meses e dias ou, até mesmo de forma direta, 

entre anos e dias. 

Instrumentos de medida de tempo 

Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de 

ponteiro. No relógio, é possível acompanhar as horas e os minutos, e, em alguns casos, também há a 

marcação dos segundos. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, que é 

utilizado em corridas. Ele é útil para marcar o tempo com precisão. 

 

O ponteiro preto e pequeno mede as horas; o grande, os minutos; e o ponteiro amarelo, os segundos. 

Atividade 

1) As aulas diárias de Paulo tem duração de 3 horas e 50 minutos por dia. 

Esse  período  é  equivalente  a : 

(   ) 150 min 

(   ) 230 min 

(  ) 130 min 

(   ) 350 min 

 

2)  Aaula  da  professora  começa  às  7  horas  e  10  minutos  e  tem  duração  de  1  hora  e  55  minu

tos. Essa  aula  termina  às: 

(   ) 8h  e  45 min 

(   ) 8 h e 55 min 

(   ) 9 h e 5 min 

(   ) 9 h e 15 min 

 

3) Roberto  correu  a  Maratona  da  Pampulha  em  2008. Ele  fez  o  percurso 

em  1  hora  e  47  minutos . Qual  foi  o  tempo  gasto  por  Roberto  para  completar essa  maratona? 

(   ) 100  minutos 

(   ) 107  minutos 

(   ) 117  minutos 

(   ) 147  minutos 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/quantas-horas-por-favor.htm
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4) O  olho  humano  enxerga  12  imagens  por  segundo . Durante  60  segundos , 

quantas  imagens  o  olho  humano  consegue  enxergar? 

 

(   ) 72 

(   ) 180 

(   ) 620 

(    ) 720 

 

5)Um  filme  durou 2  horas  e  15  minutos. Quantos minutos  durou  este  filme? 

(  ) 75 

(   ) 135 

(   ) 215 

(   ) 300 

Fontes: https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-

tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%

20%208%20more%20rows%20 

https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-

de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20temp

o,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome:  Nº  Série:     

11º ATIVIDADE 

     
Taco ou Bets 

 
 Quem nunca viveu a sensação maravilhosa de jogar taco? Em alguns estados, como na região 

sul do Brasil é conhecido como bets. A origem acaba sendo bem variada. Existe uma hipótese que diz 

que a brincadeira é originária do beisebol americano – apesar de que os devotos do esporte digam o 

contrário, que foi o jogo de beisebol que originou do taco. Bets ou taco, o fato é que a brincadeira é 

muito popular em terras brasileiras. 

  A brincadeira não exige muitos recursos materiais. Para estruturar uma partida, você precisa de: 

bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos (ou bastão de madeira ou outro material resistente), 

duas garrafas PET(os alvos) e giz. O jogo do taco ou bets é formado por quatro pessoas, divididos em 

duas duplas, sendo dois rebatedores e os outros dois lançadores.  

 A missão do jogo para a equipe rebatedora é fazer pontos cruzando os tacos na metade do 

campo, enquanto para a equipe lançadora é tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. Cada 

rebatedor fica posicionado perto de um alvo com o taco tocando o chão dentro da base desenhada 

com o giz. Os lançadores se posicionam fora do espaço entre as bases normalmente atrás dos alvos. 

O campo para brincar de taco ou bets pode ser em qualquer terreno, mas o mesmo tem que ser plano. 

Vale organizar a brincadeira em um gramado, na praia ou mesmo nas ruas sobre o asfalto (cuidado 

com o trânsito de carros e de pessoas).              https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica 

                                                                     

 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%20%208%20more%20rows%20
https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%20%208%20more%20rows%20
https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%20%208%20more%20rows%20
https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20tempo,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20
https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20tempo,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20
https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20tempo,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20
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  Questões 

1. Quais são os materiais necessários para jogar Bets? 

 A. Corda, bola de futebol, arco e bola de tênis. 
B. Taco, bola de futebol, bicicleta e lata. 
C. Bola de tênis ou borracha pequena, dois tacos, duas garrafas PET e giz. 
D. Todas as alternativas anteriores. 
 

2. Qual a missão do jogo para equipe rebatedora? 

 
A. Chutar a bola para o gol da outra equipe. 

B. Passar o cone entre a baliza. 

C. Ficar esperando a equipe correr em volta da quadra. 

D. Fazer pontos cruzando os tacos na metade do campo, enquanto para a equipe lançadora é 

tentar derrubar um dos alvos da equipe adversária. 

 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

NOME____________________________________________ºAno__Turma__ 

1ª aula Expressões do corpo 

     No mundo todo, as pessoas brincam e criam jogos para interagir entre si. Cada cultura se manifesta 
por meio de seu conjunto de brincadeiras e jogos. Na brincadeira muitas ações corporais estão 
centradas nos movimentos e na interação. 
     Para começar a falar sobre dança, precisamos voltar nossa atenção para o movimento humano. No 
nosso dia a dia, estamos o tempo todo nos movimentando: caminhando, correndo, pulando, sentando, 
levantando, abaixando, abrindo e fechando porta etc. São movimentos que nos permitem realizar 
algumas ações práticas, e que também podem ser temas para criação em dança. 
     Na dança, passamos a lidar com nossos gestos, nossa capacidade de realizar movimentos de um 
modo um pouco diferente daqueles que utilizamos nas brincadeiras. As ações corporais, como correr, 
parar, cair, rolar são ações que podem ser transformadas em dança, mas, para isso é acontecer é 
necessário que a pessoa tenha intenção de dançar, é preciso transformar os movimentos cotidianos 
do corpo em linguagem da dança por meio de seus elementos:  o tempo, o espaço, o peso(força), 
fluência. 

Atividades RESPONDA COM LETRA BASTÃO 

 Observe as imagens abaixo e responda: 

1º Você reconhece essas brincadeiras? Elas podem ser consideradas dança? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

2º De acordo com o texto o que é preciso para que os movimentos abaixo se transformem em dança?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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2ª Aula Ações Corporais 

     O papel da dança na escola não é o de criar dançarinos profissionais e sim permitir a vivência do 

universo do movimento.  

     A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção poética, 

ou seja, um jeito de criar de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 

     Para começar a falar em dança, precisamos voltar nossa atenção para a qualidade do movimento 

humano. Quando nos referimos à qualidade, estamos falando das características, do modo como o 

movimento acontece. Esses movimentos podem ser rápidos, lentos, pesados, fortes, livres ou precisos. 

Nosso corpo possui as chamadas funções mecânicas – dobrar, esticar, torcer – mesmo sentados, nós 

dobramos esticamos, ainda que muito pouco, 

     As ações corporais como, correr, rolar, rodar, balançar etc. podem ser acrescidas de ações 

contrastantes ex. correr-parar; crescer-diminuir; aparecer-sumir e ações complementares; 

desmanchar-derreter-ruir. Esses movimentos corporais podem ser transformados em dança, por meio 

de seus elementos: o tempo, o espaço, o peso, e a fluência. 

     O dançarino e coreógrafo húngaro Rudolf Laban (1879-1958), foi um incansável pesquisador do 

movimento e estabeleceu alguns parâmetros de ações que podem ser realizadas pelo corpo e nomeou 

de fatores do movimento. São eles:  

Fluência diz respeito ao controle do movimento ex. controlado, restrito, cortado Espaço como nos 

movimentamos no espaço ex. direto, multifocado, flexível.    Peso diz respeito da força empregada na 

ação leve ou firme.                         

Tempo relaciona-se à velocidade e a duração se um gesto súbito como um susto, ou sustentado como 

uma espreguiçada.  

 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

1ºQuais são os fatores do movimento e quem os nomeou? ____________________________________ 

 

 

2º Assinale V para verdadeiro e F para falso  

(   ) Rudolf Laban morreu em 1980 

(   ) Quem pesquisou os fatores do movimento foi Ivaldo Bertazzo 

(   ) as ações corporais podem ser contrastantes e complementares 

(   ) um movimento cotidiano pode se transformar em dança 

(   ) o corpo pode se movimentar no espaço de maneira multifocada 

 

3º A dança é uma ________ artística, para _____ nessa linguagem é importante ter __________ poética, 

ou seja, um jeito de criar de se __________ criado para expressar uma sensação, uma ideia. 

Assinale a alternativa que completa a frase corretamente 

(   ) atividade, escrever, vontade, comunicar 



32 
 

(   ) linguagem, falar, intenção, movimentar 

(   ) linguagem, criar, intenção, movimentar 

(   ) atividade, criar, intenção, movimentar 

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Para relembrar:: 

                                 Contracted form - Verb to be 

                           Affirmative and  Negative form 

       I’m ___________________ I’m not ( Eu não sou , não estou) 

       You’re ________________ You aren’t  (Você não é, não está) 

       He’s __________________ He isn’t  (Ele não é, não está) 

       She’s _________________ She isn’t  (Ela não é, não está) 

       It’s ___________________  It isn’t  (ele,ela não é, não está) 

       We’re _________________ We aren’t  (Nós não somos, não estamos) 

       You’re _________________ You aren’t  (Vocês não são, não estão) 

       They’re ________________ They aren’t  (Eles,Elas não são, não estão) 

 

                                               Activities 

1 - Read the text 

“_ Hi, my name is Kevin, I am a student, and I am 12 years old. 

              I like to study English very much, It is not my  favorite free time. 

          My dog is Ruben, and he is a very smart dog. We are very friends. I love animals  

They are really special to me” 

a) Circule todos os verbos (to be) existentes no texto 

b) Reescreva o texto em inglês, usando a forma contraída (contracted form) dos verbos 

 

2 - Identifique a forma afirmativa, interrogativa ou negativa das sentenças 

a) Is he a Japanese? 

b) Mary and Jane aren’t friends 

c) Robert is a good boy 

d) She’s at home every night  

e) Are the children sleeping? 

f) They aren’t sleeping 

g) I am watching TV 

h) My father isn’t in home office 

i) We’re in home school 

j) Are your parents working? 


